
MITES I REALITATS DE L’ALIMENTACIÓ    

Dijous de 20 a 21.30 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €  
Actualment ens arriba tanta d’informació sobre 
alimentació que sovint és difícil discriminar i sa-
ber realment quin criteri hem de seguir. Davant la 
pressió de la informació cal desenvolupar un sen-
tit crític referent que ens permeti avaluar les dife-
rents propostes sobre alimentació a què podem 
accedir i actuar amb responsabilitat cap a nosal-
tres mateixos. Partirem de l’evidència científica i 
dels coneixements mèdics sobre el funcionament 
de l’organisme i les seves necessitats. 
 Professora: Berta Font

ELS ALIMENTS QUE ENS CUREN  

Dilluns de 18.30 a 20 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Sabíeu que els nabius protegeixen la salut car-
diovascular? Que la civada manté els nivell de 
colesterol, i que els germinats afavoreixen les di-
gestions? Parlarem de la importància de l’alimen-
tació en la prevenció de malalties. Coneixerem 
les propietats dels aliments més terapèutics i el 
seu efecte sobre l’organisme i això ens ajudarà a 
construir una alimentació guaridora que contribu-
irà a millorar afeccions lleus i a prevenir malalties. 
En aquesta edició combinarem la part teòrica 
amb  una mica de pràctica culinària. Aprendrem a 
elaborar algunes receptes adequades a diferents 
patologies i degustarem els plats elaborats.
(*Activitat amb suplement)
Professora: Victoria Garcia

INICIACIÓ A LA MEDICINA AyURvEDA   

Dimarts de 20 a 21.30 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Introducció als principis bàsics de l’Ayurveda 
per conèixer millor la teva constitució individual i 
aprendre eines preventives en l’àmbit de la salut 
amb dieta i auto-massatge. Aprofundirem sobre 
com tornar a l’equilibri amb les rutines, el ioga, i 
el massatge de mans, peus i cap. També apren-
drem algunes receptes de cuina habituals dins de 
l’Ayurveda i com fer els nostres propis olis caso-
lans. (*Activitat amb suplement)
Professor: Enrico Ricciardi

DE LA REFLEXOLOGIA AURICULAR 
A LA MOXIBUSTIÓ: TÈCNIQUES 
ORIENTALS PER LA SALUT   

Dilluns de 17 a 18.30h. Del 2 d’octubre al 4 
de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 € 
Les tècniques orientals per la salut són famoses 
a Occident pel seu grau d’efectivitat i escassos o 
nuls efectes secundaris. Aquí aprendrem algunes 
d’elles per poder utilitzar amb nosaltres mateixos 
o bé els nostres familiars, i com a complement en 
teràpies manuals. Podrem utilitzar-les per tractar 
alguns dolors, trastorns digestius o respiratoris... 
Introduirem tècniques com les ventoses, la refle-
xologia auricular o la moxibustió.
Professor: Jordi Urbano

INICIACIÓ AL SHIATSU   

Dilluns de 20 a 21.30 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Massatge d’origen japonès amb el qual, mitjan-
çant la pressió amb els dits i les mans, ajudarem 
a tractar i prevenir moltes patologies, tant físiques 
com psíquiques i emocionals, alhora que apre-
nem a relaxar el cos i la ment. Alliberant les tensi-
ons diàries, amb l’ajut de la respiració i per mitjà 
de tècniques fàcils, estirarem músculs, corregi-
rem males postures... aprendrem a observar-nos 
primer a nosaltres mateixos per poder fer-ho des-
prés amb els altres. Farem servir roba còmode i 
treballarem sobre la roba. 
Professora: Ester Alemany

TXI KUNG 

Divendres de 18.30 a 20 h. Del 29 de setem-
bre al 15 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Pràctica energètica xinesa per a l’equilibri físic, 

mental i emocional. Harmonitzem el cos amb la 
respiració, ens relaxem i practiquem l’art d’estar 
presents. Una meditació en moviment.
Professor: Pablo Bozzo

MEDITACIÓ  

Dijous de 20 a 21.30 h. Del 28 de setembre 
al 21 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €  
Meditar és adonar-nos d’allò que passa al nos-
tre entorn. No preocupar-se per allò que vindrà o 
ha passat, sinó ser i estar en l’ara. És rejovenir la 
consciència més immediata i netejar la percep-
ció. Vols aprendre’n? T’hi esperem.
Professor: Gerard Arlandes

INICIACIÓ AL MINDFULNESS   

Dijous de 17 a 18.30 h. Del 28 de setembre 
al 21 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 € 
La pràctica de Mindfulness proporciona un entre-
nament per afrontar les pressions del dia a dia, de 
forma no reactiva. A través de pràctiques de medi-
tació, exercicis respiratoris i activitats enfocades a 
conèixer el funcionament de la nostra ment, podem 
descobrir maneres més satisfactòries de viure el 
moment present. Adreçat a persones que mai han 
practicat Mindfulness.
Professora: Lola González

MINDFULNESS   

Dimecres de 20 a 21.30 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 € 
La pràctica de Mindfulness proporciona un entre-
nament per afrontar les pressions del dia a dia, de 
forma no reactiva. A través de pràctiques de me-
ditació, exercicis respiratoris i activitats enfoca-
des a conèixer el funcionament de la nostra ment, 
podem descobrir maneres més satisfactòries de 
viure el moment present. Adreçat a persones que 
ja hagin tingut contacte previ amb les tècniques 
del Mindfulness.
Professora: Lola González

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I 
RESPIRACIÓ   

Dijous de 14 a 15.30 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
La respiració i la relaxació són poderoses tèc-
niques de transformació. Ens permeten dissol-
dre tensions profundes, aprendre a canalitzar 
l’energia i recuperar estats mentals i emocionals 
de calma i obertura. Durant les sessions desblo-
quegem zones amb excessiva tensió muscular 
aprenent a relaxar-nos amb exercicis senzills i 
efectius, millorem el lliure flux de l’energia corpo-
ral sovint estancada o reduïda. Coneixem i millo-
rem l’estat de la nostra respiració; ampliant-la i 
fent-la més lliure i complerta. Aprenem a utilitzar 
la respiració com a recurs al nostre abast per as-
serenar-nos i centrar-nos.
Professora: Victòria Soler

FILM-COACHING 

Dijous de 20 a 21.30 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
El taller es basa en un treball terapèutic a través 
de diferents pel·lícules que es proporcionaran 
en un llistat a l’inici del taller. Els participants 
visualitzaran les pel·lícules de forma autònoma i 
durant el taller es proposarà un treball individual 
i col·lectiu en base a cadascuna d’elles. Mitjan-
çant els films es treballaran els següents temes: 
pèrdues i dols, actituds positives i resiliència 
vital, valors personals, la creativitat vital, la per-
sonalitat i l’ego, gestió emocional, i els somnis i 
l’inconscient.
Professora: Natalia Pomar

GESTALT   

Dijous de 18.30 a 20 h. Del 28 de setembre 
al 21 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Per poder avançar, amb major qualitat de vida, 
primer ens hem de conèixer a nosaltres matei-
xos, fer introspecció i entendre el nostre funci-
onament: què ens impulsa i què ens frena, quins 

al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Un taller per aprendre a gaudir d’algunes de les 
pel·lícules més importants de la Història del Ci-
nema. Durant 10 sessions debatrem i analitzarem 
a fons l’estil, el llenguatge cinematogràfic, els 
significats i la simbologia d’una sèrie de títols 
inoblidables, i revisarem la influència que han 
tingut en altres obres posteriors, per veure com 
es relacionen present i passat cinematogràfic. De 
Christensen, Lean o Jacques Becker, fins a Cop-
pola, Jarmusch o Assayas.
Professor: Enric Ros

PASSEJADA PER L’ANTIC EGIPTE  

Dilluns de 17 a 18.30 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Una de les civilitzacions més fascinants ha estat 
i és la de l’Egipte faraònic. Des dels antics viat-
gers grecs fins a les expedicions arqueològiques 
actuals, la cultura del Nil ha despertat l’interès de 
tothom. I alguns dels seus monuments i aspec-
tes han cridat molt l’atenció. Amb aquest curs 
pretenem endinsar-nos en alguns d’aquests mis-
teris com les mòmies, les piràmides o el famós 
Tutankhamon. 
Professora: Núria Castellano

HISTÒRIA EN HORITZONTAL:  
DATES CLAU DEL SEGLE XX 1900-1945  

Dimarts de 17 a 18.30 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 € 
El segle XX ha estat alegre, innovador i revolucio-
nari, però també convuls, devastador i tràgic, i ha 
esdevingut un reflex de totes les contradiccions 
de l’ésser humà. Com tenir la visió global d’un 
moment concret de la història? Ens centrarem 
en el què, el qui i el perquè; l’economia, la cul-
tura, l’evolució social i la política, alhora allò que 
passa a l’Àfrica, al món àrab, a l’Àsia, a Amèrica 
i a Europa. Des d’aquest racó crític i reflexiu que 
compartim tots aquells que volem entendre el 
món que ens envolta, ens proposem de fer talls 
horitzontals i plurals a partir de les dates clau que 
marquen la història. 
Professor: Ramon Espanyol

HISTÒRIA DE LA BARCELONA 
CONTEMPORÀNIA: DEL  
FRANQUISME A LES OLIMPÍADES    

Dimarts d’11.30 a 13 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Després de la mort de Franco, Barcelona co-
mença el camí cap a una nova refundació que 
culminarà amb la celebració dels Jocs Olímpics 
de 1992. Analitzarem aquests anys apassionants 
des de perspectives que mesclen història, ur-
banisme, vida quotidiana, cultura i temes ben 
diversos, per a comprendre des del passat com 
la nostra ciutat ha arribat al present. 
Professor: Jordi Corominas

PASSEJADES PER BARCELONA  

Dilluns d’11 a 13 h. Del 2 d’octubre al 20 
de novembre (8 sess.) Preu: 79,57 €
La millor manera de conèixer Barcelona és passe-
jant-la. En aquest trimestre voltarem per l’Eixam-
ple, Montjuïc, els cabarets del Paral·lel; Parlarem 

de la Barcelona obrera, caminarem per la criminal 
i fins i tot ens endinsarem als llocs bohemis del 
passat i el present amb ganes de descobrir l’àni-
ma eterna de la ciutat.
Professor: Jordi Corominas

vIATGE A LES EXPOSICIONS DE 
BARCELONA  

Dimarts de 17 a 18.30 h. Del 3 d’octubre 
al 12 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 € 
Visitar una exposició és sempre una experiència 
enriquidora i profunda que ens fa viatjar a través 
del temps i ens situa en una dimensió que va més 
enllà de la nostra racionalitat. No obstant, sovint 
no coneixem prou bé l’evolució d’alguns movi-
ments artístics o la història que hi ha al darrere 
del naixement d’una obra d’art i això ens fa més 
difícil comprendre plenament allò que estem 
observant. Aquest taller us farà descobrir les ex-
posicions més representatives de la temporada. 
Combinarem sessions teòriques i visites guiades 
als museus o sales d’art. Les entrades a museus i 
exposicions aniran a càrrec de l’alumne/a.
Professora: Maria Concetta Marino

APROXIMACIÓ AL LICEU I AL 
NAIXEMENT DEL BEL CANTO 

Dilluns de 18.30 a 20 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Coneixerem l’òpera a Catalunya des dels seus 
inicis, tant històrics com tècnics i dramàtics. Com 
arriba Catalunya a ser un dels llocs més impor-
tants d’Europa en matèria d’òpera? El Liceu serà el 
teatre més gran d’Europa durant més de 100 anys; 
a través de vídeos, fragments de les grans repre-
sentacions que s’han fet en aquest teatre i l’anàlisi 
d’òperes que es representaran al Liceu la tempo-
rada que ve, entendrem com, perquè i quins re-
sultats s’obtenen amb el naixement del Bel Canto. 
Professor: Armand Grèbol

MITES I REALITATS DELS GENIS  
DE LA MÚSICA CLÀSSICA 

Dijous de 18.30 a 20 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
De vegades, el cinema recrea fets i personatges his-
tòrics que, ja sigui per necessitats artístiques o per 
manca de rigor, no s’apropen a la realitat. En canvi, 
de vegades, allò que veiem a les pel·lícules és fruit 
d’un estudi acurat de l’època i el personatge històric. 
En aquest taller, ens endinsarem a la realitat  histò-
rica dels genis de la música clàssica i a la forma en 
què el cinema els ha reflectit a ells i a la seva obra.
Professor: Nacho Bellido

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL 

CERvELL I XARXES NEURONALS: 
PARAULA I MÚSICA AL CERvELL   

Dimecres de 20 a 21.30 h. Del 27 de setembre 
al 13 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
La música i la parla es gesten en àrees compar-
tides del cervell. Com funcionen aquestes àrees i 
com escoltem la paraula i processem la música i 
les sensacions que ens transmeten?
Coordinadors: Fernando Giráldez – UPF i Nacho 
Bellido

APROXIMACIÓ A LA MEDICINA 
INTEGRATIvA 

Dimecres de 18.30 a 20 h. Del 27 de setem-
bre al 25 d’octubre (5 sess.) Preu: 37,30 €
Aprendrem el que és la medicina integrativa, de 
quines disciplines està formada, quina és la re-
gulació existent al nostre país i a la resta del món. 
Veurem algunes de les bases científiques que 
la recolzen i ens endinsarem en el coneixement 
d’alguns dels recursos terapèutics d’àmplia segu-
retat de què disposa i que pel fet de ser segurs, 
d’indicació àmplia i fàcils de realitzar, poden ser 
duts a terme pel púbic en general. Taller de tardor, 
enfocat a les afeccions de salut més freqüents 
d’aquesta època de l’any.
Professora: Cristina Pellicer

HUMANITATS 

EL BOSCO I EL SEU TEMPS   

Dijous de 17 a 18.30 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Sobre el Bosco s’han escrit innumerables llibres i 
s’han proposat multitud de teories per interpretar 
les seves enigmàtiques, terrorífiques i sovint tam-
bé divertides pintures. En aquest curs estudiarem 
l’ambient intel·lectual, cultural i espiritual del Nord 
d’Europa per tal de disposar d’eines rigoroses 
que ens permetin fer-nos una idea veraç dels mis-
satges de les seves obres i de la mentalitat del 
pintor i els seus comitents. 
Professor: Jorge Rodríguez Ariza

HISTÒRIA DE L’ART: DEL 
ROMANTICISME A L’IMPRESSIONISME  

Dijous de 17 a 18.30 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
El segle XIX ho va canviar tot per sempre. És el 
segle del naixement de les ideologies modernes 
i de les revolucions polítiques, el segle de la con-
solidació de la modernitat. Al món de l’art és el 
segle del viatge a l’infinit, quan el subjecte i els 
seus estats anímics o la seva visió del món s’intro-
dueixen en l’obra d’art per crear una nova visió de 
l’ésser humà i de l’art mateix, una visió tan profun-
da que desemboca en les avantguardes del segle 
XX i arriba fins els nostres dies. Turner, Delacroix, 
Courbet, Millet, Degas, els impressionistes... for-
men part d’aquest viatge.
Professor: Marcos Yáñez

EL PENSAMENT GREC   

Dimarts de 17 a 18.30 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
L’encontre de les herències de Micenes, Egipte i 
Mesopotàmia i la invenció de l’alfabet van provocar 
a la Grècia clàssica una revolució sense prece-
dents que marcarà la posterior història d’occident. 
En aquest curs traçarem un panorama de la cultura 
grega a partir de la poesia, la mitologia i les obres 
dels seus grans pensadors, que ens permetrà 
comprendre el germen de conceptes i paradigmes 
que encara avui formen part del nostre dia a dia.
Professor: Marcos Yáñez

IMATGES DEL PENSAMENT: EL 
CINEMA COM A INvITACIÓ A PENSAR   

Dimecres de 17 a 18.30 h. Del 27 de setembre 
al 13 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
L’objectiu del taller consisteix a presentar una sè-
rie de films com a invitació i punt de partida per 
analitzar i discutir a classe un ampli ventall de 
temes que van des de l’art, la revolució, els sím-
bols, la fe, l’amor, els mites, la literatura, i un llarg 
etcètera. Durant aquest trimestre, presentarem 
un tast de diversos problemes filosòfics clàssics 
(el sentit de la vida, la llibertat, la violència soci-
al...), abordats pel cinema, a través del cinema. 
Professor: Eduard Cairol

LES MILLORS PEL·LÍCULES  
DE LA HISTÒRIA DEL SETÈ ART  

Dilluns de 20 a 21.30 h. Del 2 d’octubre 

són els nostres sentiments i com són les relaci-
ons amb els altres i amb el món que ens envolta. 
Treballarem aquest desenvolupament de la cons-
ciència i subsegüent creixement personal des de 
l’enfocament de la teràpia Gestalt.
Professora: Yvonne Muñoz 

vIURE EN PLENITUD   

Dilluns de 12 a 13.30 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
La importància de viure en l’aquí i en l’ara és es-
sencial per poder gaudir d’una existència plena, 
en equilibri i harmonia. Moltes persones es tro-
ben, de vegades, perdudes en el desconcert o el 
desencant produïts per sentiments com la ràbia 
o el decaïment, que finalment els porten a perdre 
interès per la pròpia vida. El curs aborda plan-
tejaments vitals, recursos i aprenentatges per a 
recuperar l’equilibri i el desig de dirigir la pròpia 
vida en plenitud.
Professora: Carme Boó

EL DESPERTAR DE LA CONSCIÈNCIA     

Dijous de 10 a 11.30 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 € 
Tractar el creixement de la persona està direc-
tament relacionat amb el despertar de la cons-
ciència i aquest amb el benestar i la satisfacció 
que puguem experimentar. Conèixer els nostres 
patrons de comportament i veure com repetim 
les mateixes realitats tot i que no ens aportin 
millores, enlloc de cercar altres opcions més 
saludables, és un element important en el des-
envolupament de l’autoestima. Entendre com la 
ment pot crear la realitat és imprescindible per 
saber com usem el nostre pensament i posteriors 
emocions i accions.
Professora: Carme Boó

COM MILLORAR LA CAPACITAT DE 
MEMORITZAR?   

Dissabte de 10.30 a 12.30 h. Del 30 de setem-
bre al 25 de novembre (8 sess.) Preu: 79,57 €
Et cal memoritzar dades per correcte desenvolupa-
ment de la teva feina o el teu dia a dia? La pèrdua 
de la nostra capacitat de memoritzar ens preocu-
pa, però és bo saber que hi ha maneres de contra-
restar-la: dormir bé, fer exercici, … I hi ha tècniques 
de memòria que ens poden ajudar molt. En aquest 
taller, treballarem la nostra memòria i aprendrem 
tot d’eines per mantenir-la en perfecte estat.
Professora: Pilar Cases

ACTIvA-MENT: EL CERvELL EN ACCIÓ    

Dimecres de 17 a 18.30 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
T’amoïnen els oblits? Et costa recordar els noms? 
Tens dificultat per trobar la paraula adequada? 
Entrenar la memòria amb exercicis és conveni-
ent per agilitzar-la i evitar que al llarg dels anys 
l’anem perdent, però també és una fórmula per 
millorar la nostra autoestima, les relacions amb 
els altres i la nostra qualitat de vida. 
Professora: Pilar Cases

GRUP DE DONES SÀvIES  

Dijous de 12 a 13 h. Del 28 de setembre al 
21 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 € 
Aquest és un espai per a dones a partir de 70 
anys per desenvolupar la lliure expressió, la 
creativitat i la desinhibició emocional de forma 
saludable. Les dinàmiques que s’ofereixen con-
templen la complexitat i globalitat de les dones, 
és a dir, la motricitat, l’àrea cognitiva, l’afectivitat 
i l’entorn social i familiar. A partir de la psicomo-
tricitat, del propi cos, amb moviments lliures i 
conscients que facilitin la confiança, ens anirem 
obrint camí per tal de reforçar la memòria, la con-
centració i l’abstracció, i, alhora donarem peu a 
l’expressió de sentiments i emocions.
Professora: Maria Ortí – Cos Salut

HIPOPILATES

Dimarts de 16 a 17 h. Del 26 de setembre 
al 12 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €

INSCRIPCIONS

Inscripcions per Internet. A partir del 4 de setembre a les 9 h a www.ccurgell.cat
Inscripcions al centre. A partir del 4 de setembre. De dilluns a divendres de 9 a 20 h.
Dissabtes de 10 a 13.30 h. 

Normativa de tallers dels centres cívics de l’Eixample (extracte):
- Les places són limitades en totes les activitats;
- El pagament del taller es podrà realitzar en efectiu o amb targeta;
- Alguns tallers necessiten material complementari, per la qual cosa es requereix un suplement
  (ho trobareu indicat). El suplement s’haurà de pagar en efectiu el primer dia de classe al taulell   
  de recepció del centre.
- Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, excepte en cas d’anul·
  lació del taller per part de l’organització. 

        Curs nou

Professora: Montse Baños – RSP fisiotera-
peutes
Dimecres de 15 a 16 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Professora: Marta Álvarez
Dimecres de 16 a 17h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Professora: Marta Álvarez
Divendres d’11.30 a 12.30 h. Del 29 de setem-
bre al 22 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Professora: Montse Baños – RSP fisiotera-
peutes
Combinarem exercicis actius de gimnàstica ab-
dominal hipopressiva amb posicions i tècniques 
del mètode Pilates per millorar la postura corpo-
ral, els problemes d’esquena i reforçar i reduir el 
perímetre abdominal.

HIPOPILATES SUAU  

Divendres de 12.30 a 13.30 h. Del 29 de setem-
bre al 22 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Combinarem exercicis actius de gimnàstica ab-
dominal hipopressiva amb posicions i tècniques 
del mètode Pilates per millorar la postura corpo-
ral, els problemes d’esquena i reforçar i reduir el 
perímetre abdominal. Nivell inicial.
Professora: Montse Baños – RSP fisioterapeutes

DIS-TENSIÓ 

Dilluns de 12 a 13.30 h. Del 2 d’octubre a 
l’11 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Aprendrem, a través de l’experimentació, una sè-
rie lligada d’estiraments per despertar en el cos 
de manera innata petits moviments espontanis, 
en forma de vibració o tremolors. Els exerci-
cis s’adapten a qualsevol condició física i edat. 
Aquests estiraments treballen directament sobre 
la fàscia i la musculatura profunda. D’aquesta 
manera es permet al cos alliberar la tensió. Un 
cos distès ens ajuda a relaxar la ment i ens porta 
equilibri i benestar.
Professora: Silvina Molina

CORRECCIÓ POSTURAL

Dilluns de 10 a 11 h. Del 2 d’octubre a l’11 
de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Dimecres de 12 a 13 h         Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Aprendrem a millorar la nostra postura corporal 
mitjançant auto-postures de Rehabilitació Global 
Postural. Així, millorarem el nostre aspecte físic i 
la salut de la nostra esquena, evitant-ne les des-
viacions més notables com la cifosi, la lordosi o 
l’escoliosi. 
Professor: Emanuele Sasso

GIMNÀSTICA I BALL SUAU

Dilluns d’11 a 12 h
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre (11 
sess.) Preu: 54,70 €
La gimnàstica suau aconsegueix eliminar ten-
sions tant en l’àmbit físic com en el psicològic. 
Començarem amb activitats físiques suaus, 
estimularem la flexibilitat dels nostres músculs, 
aprendrem a respirar bé i després treballarem 
coreografies suaus per estimular la memòria i la 
coordinació, i per divertir-nos!
Professor: Emanuele Sasso

ESTIRAMENTS

Dimecres de 10 a 11 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Amb els exercicis d’estiraments tonifiquem i re-
vitalitzem lligaments i músculs. En mobilitzar la 
musculatura que envolta els ossos aconseguim, 
per efecte del massatge, augmentar la irrigació 
sanguínia i afavorir l’aportació de nutrients. A 
més, enfortim els ossos tot reduint la pèrdua de 
massa òssia. 
Professor: Emanuele Sasso

DANSA ACTIvA   

Dilluns de 12 a 13 h. Del 2 d’octubre a l’11 
de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Dimecres d’11 a 12 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €

Aquesta és una activitat alegre, divertida i fàcil de 
practicar. La dansa activa utilitza la música d’es-
tils diversos com els balls llatins, el funk, el hip-
hop, l’afro, ... Alhora, permet practicar exercicis 
de diverses intensitats. No són necessaris conei-
xements previs, només tenir ganes de divertir-se.
Professor: Emanuele Sasso

IOGA PER A TOTHOM     

Dilluns de 10.30 a 12 h. Del 2 d’octubre a 
l’11 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Professora: Natalia Markidova
Dimarts de 10.30 a 12 h. Del 26 de setembre 
al 12 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Professora: Natalia Markidova
Dimecres de 10.30 a 12 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Professor: Tony Rueda
Aprendrem a relaxar-nos i treballar el cos a través 
d’aquesta disciplina, calmar la ment i unir l’as-
pecte espiritual i mental amb el cos físic. 

HATHA IOGA 

Dilluns de 17 a 18.30 h. Del 2 d’octubre a 
l’11 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Professora: Natalia Markidova
Dilluns de 18.30 a 20 h. Del 2 d’octubre a 
l’11 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Professora: Natalia Markidova
Dimarts de 18.30 a 20 h. Del 26 de setembre 
al 12 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Professor: Tony Rueda
Dimecres de 17 a 18.30 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Professor: Tony Rueda
Dijous de 18.30 a 20 h. Del 28 de setembre 
al 21 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 € 
Professor: Tony Rueda
Divendres de 15.30 a 17 h. Del 29 de setembre 
al 22 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Professora: Natalia Markidova
El Ioga és una disciplina ancestral de l’Índia que 
integra cos i ment. Mitjançant la pràctica de pos-
tures o asanes, els seus efectes ens ajuden a ex-
plorar el potencial del nostre cos i la nostra ment, 
equilibrant-nos i reforçant-nos. El Hatha-Ioga ens 
ajuda a mantenir-nos en forma, i a desenvolupar 
l’equilibri, la coordinació, i atènyer una sensació 
de pau interior. 

DINÀMIC IOGA

Dimecres de 20 a 21.30 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Treballarem de forma activa els nostres meridians 
energètics, i el moviment en diferents postures al 
ritme de la respiració, aportant així força, resis-
tència i elasticitat al nostre cos.
Professor: Tony Rueda

INICIACIÓ A L’ACRO-IOGA

Dimarts de 17 a 18.30 h. Del 26 de setembre 
al 12 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Imagina’t que et diguessin que pots volar sen-
se ales! Amb l’acro-ioga podràs fer-ho. Apren-
dràs a desenganxar-te del terra desenvolupant 
confiança i connexió amb tu mateix/a i els teus 
companys. Practicarem l’entrenament del ioga, 
la diversió de l’acrobàcia i la relaxació final del 
massatge tailandès. En el taller aprendràs tant 
a volar com a fer de base i tenir cura dels teus 
companys. Apte per qualsevol persona i sense 
necessitat d’una especial preparació física. El 
somriure i el bon humor estan garantits! 
Professora: Claudia Di Guglielmo

IOGUILATES

Dijous de 20 a 21.30 h. Del 28 de setembre 
al 21 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 € 
Combinarem Ioga i Pilates per enfortir, flexibilit-
zar i tonificar la musculatura del cos. Reforçarem 
la zona abdominal i aprendrem a gaudir de cada 
moviment, amb exercicis relaxats que ens servi-
ran per ajudar les nostres articulacions i corregir 
els mals hàbits posturals.
Professor: Tony Rueda

PILATES

Dimarts d’11 a 12.30 h. Del 26 de setembre al 
12 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Dimarts de 14 a 15 h. Del 26 de setembre al 12 
de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Dimarts de 20 a 21.30 h. Del 26 de setembre al 
12 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Dimecres de 18.30 a 20 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Dijous d’11 a 12.30 h. Del 28 de setembre al 21 
de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 € 
Dijous de 14 a 15 h. Del 28 de setembre al 21 
de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
El mètode Pilates es basa en la postura dels mús-
culs centrals que ajuden a potenciar l’equilibri del 
cos i que són essencials per mantenir la columna 
vertebral. Es tracta de realitzar una sèrie de mo-
viments encadenats a una respiració específica 
que ajuden a enfortir sobretot la faixa abdominal, 
la regió lumbar i els glutis, a través del control del 
moviment corporal, i aporten concentració i rela-
xació a la ment.
Professor: Tony Rueda

PILATES ZEN

Dijous de 17 a 18.30 h. Del 28 de setembre 
al 21 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Treballarem el cos a través del mètode Pilates, 
especialment concebut per enfortir-ne el centre 
energètic, ubicat a la zona abdominal i lumbar, 
i el combinarem amb la meditació i la relaxació.
Professor: Tony Rueda

PILATES MATT 

Dilluns de 17 a 18.30 h. Del 2 d’octubre a 
l’11 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Dimecres de 20 a 21.30 h. Del 27 de 
setembre al 20 de desembre (11 sess.) 
Preu: 82,06 €  
Combinant exercicis d’elongació i de força, el 
Pilates Matt es basa en sis principis bàsics: con-
centració, control, centralització, fluïdesa en el 
moviment, precisió i respiració per tal d’augmen-
tar la força abdominal, la flexibilitat i el control 
corporal. Amb aquesta tècnica es millora la pos-
tura i l’alineació de tot el cos, es redueix el dolor a 
l’esquena i es tonifica la musculatura afavorint la 
prevenció de lesions.
Professora: Carlota Fernández

ENFORTEIX EL TO MUSCULAR

Dilluns de 16 a 17 h. Del 2 d’octubre a l’11 
de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Realitzarem un conjunt d’exercicis dedicats a en-
fortir i a tonificar glutis, abdominals i cames, que 
moltes vegades són les àrees més afectades per 
la vida sedentària. Millorarem la circulació de la 
sang, el to muscular i definirem la cintura. 
Professora: Carlota Fernández

ZUMBA DANCE SUAU  

Dimarts de 16 a 17 h. Del 26 de setembre 
al 12 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70€
Dijous de 16 a 17 h. Del 28 de setembre al 
21 de desembre (11 sess.) Preu: 54,70 €
Fusió de ritmes hipnòtics i passos fàcils de se-
guir, la Zumba dóna com a resultat un programa 
d’entrenament físic des d’una perspectiva total-
ment lúdica. En aquest taller, es farà una Zumba 
suau, indicada per totes les edats.
Professor: Fabio Suárez

ZUMBA DANCE INTENSA   

Dimarts de 18.30 a 19.30 h.      Del 26 de 
setembre al 12 de desembre (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Divendres de 18.30 a 19.30 h. Del 29 de 
setembre al 22 de desembre (11 sess.) 
Preu: 54,70 €
Fusió de ritmes hipnòtics i passos fàcils de se-
guir, la Zumba és una activitat càrdio-vascular 
que combina exercicis de tonificació amb passos 
de balls llatins. Les coreografies no demanen una 
preparació física prèvia. Vine a fer Zumba i toni-
fica’t, crema calories mentre passes una estona 

divertida!
Professora: Ilenia Tresoldi

BALLA I ACTIvA’T!  

Dimecres de 15.30 a 17 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Ballarem al ritme de cançons modernes i actuals. 
Amb una senzilla coreografia treballarem la coor-
dinació, la memòria i ens sentirem molt millor. No 
hem de pensar, només ballar!
Professor: Ildefons Vilanova

BALLET TRAINING   

Dimecres de 18.30 a 20 h. Del 27 de setembre 
al 20 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €
Vols un cos de ballarina? Ens posarem en for-
ma amb les tècniques que estan més de moda 
entre les actrius de Hollywood! Farem un entre-
nament similar al que fan els ballarins, però molt 
més animat, amb l’objectiu de tonificar el nostre 
cos. Practicarem tècniques isomètriques que ens 
ajudaran a tonificar la musculatura, millorarem la 
coordinació i la flexibilitat, i treballarem els es-
tiraments i l’elongació per a modelar, tonificar i 
estilitzar la figura.
Professora: Carlota Fernández

AUTO-DEFENSA 

Dijous de de 10.30 a 12 h. Del 28 de setembre 
al 21 de desembre (11 sess.) Preu: 82,06 €  
En aquest taller trobaràs un espai on augmentar 
la consciència de tu mateixa i de l’espai, per així 
potenciar la seguretat física i emocional. Es tre-
ballarà al voltant de: la percepció, la calma, la in-
tuïció, la consciència de l’espai, la potència física, 
l’autoconeixement, la comunicació i la gestió del 
conflicte verbal i físic.
Professora: Karin Konkle

EXPRESSIÓ I CREATIvITAT

DIBUIX 

Dimarts de 17 a 18.30 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Dimarts de 18.30 a 20 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Ens introduirem al món del dibuix aprenent a 
mirar d’una forma diferent. A través de diversos 
exercicis desenvoluparem aptituds tot diver-
tint-nos. Aprendre a apreciar la línia, els contorns, 
els espais en negatiu. Retrat, perspectiva, objec-
te. Tothom pot dibuixar, només cal aprendre a mi-
rar. I per aquells que ja en sàpiguen més: Estudi 
de la llum, de la composició i de la representació 
d’objectes. Estudi de la figura humana i la realitat 
que ens envolta. Grafit, carbó, tinta, cretes i llapis 
de colors. Es proposaran diferents exercicis a 
cada classe però si ho prefereixes, pots desen-
volupar els teus propis projectes al taller.
Professora: Coqué Azcona

PINTURA 

Dimarts de 10 a 11.30 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Coneixerem els diversos materials a utilitzar i les 
diferents tècniques pictòriques. Començarem a 
utilitzar pintura acrílica i estudiarem el color a tra-
vés del cercle cromàtic. Aprendrem a fabricar un 
visor per ajudar-nos amb la composició. Un pri-
mer contacte amb la pintura a través de diferents 
jocs i exercicis. I per aquells que en sàpiguen 
més: es proposaran exercicis basant-nos en di-
ferents tècniques i estils. Es treballarà del natural, 
de fotografia i a partir de pintures ja existents. 
Però també pots desenvolupar els teus propis 
projectes, si ho prefereixes.
Professora: Coqué Azcona

IL·LUSTRACIÓ: ELS PERSONATGES 

Dimarts de 20 a 21.30 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €

Creació de personatges a través d’exercicis ba-
sats en l’observació, el joc i la imaginació. Ens 
inventarem històries per ubicar els personatges 
en contextos concrets i valorarem aspectes com 
la composició i la narrativa.
Professora: Laia Codina

FANZINE I AUTO-EDICIÓ   

Dilluns de 19.30 a 21.30 h. Del 2 d’octubre 
al 20 de novembre (8 sess.) Preu: 79,57€
Una publicació personal, com un fanzine, parla 
de tu i de les teves idees, de les teves obsessions 
i dels teus interessos. El teu llibret podrà ser de 
fotografia, de dibuix, de text, de còmic, d’objec-
tes trobats, d’adhesius, de cromos, de roba… 
Del què vulguis! Aprendrem a dissenyar el nostre 
propi llibret, a escollir el contingut, a composar 
les pàgines, a fer cobertes, a fotocopiar, retallar, 
enganxar, grapar… Al final del taller cada alumne 
tindrà la seva pròpia publicació auto-editada i en 
farem un tiratge limitat.
Professor: Marc Torrent

TINTA XINESA: TOTS ELS  
COLORS DEL NEGRE   

Dilluns d’11 a 13 h. Del 2 d’octubre al 20 
de novembre (8 sess.) Preu: 79,57€
Aprendrem a gaudir amb la Tinta Xinesa que, 
en la seva simplicitat, ofereix multitud de possi-
bilitats i matisos per descobrir. És un taller per 
experimentar, una proposta per enamorar-se de 
l’expressió d’un material mil·lenari que és una 
font de satisfacció, bellesa i contundència quan 
l’utilitzem. Treballarem amb plumilles, canyes, 
pinzells..., amb diferents tipus de tinta, aiguades, 
aquarel·les, materials grassos,… explorant les 
possibilitats expressives, les seves combinaci-
ons i els seus límits. (*Activitat amb suplement)
Professor: Pep Puig

EXPERIMENTEM AMB L’ART   

Dilluns de 17.30 a 19.30 h. Del 2 d’octubre 
al 20 de novembre (8 sess.) Preu: 79,57€
L’Atzar és un poderós detonant dels processos 
de creació. A través d’ell experimentarem amb 
llibertat i sense prejudicis. Una oportunitat per 
connectar amb l’expressió plàstica més genuïna 
de cadascú. Cultivar i redescobrir el plaer de cre-
ar sense limitacions i trencar el mite de “jo no sé 
dibuixar…” Tots som mestres i aprenents. (*Acti-
vitat amb suplement)
Professor: Pep Puig

LLIBRE D’ARTISTA  

Dimecres de 19 a 21 h. Del 27 de setembre 
al 22 de novembre (8 sess.) Preu: 79,57 € 
En aquest curs introductori, parlarem del con-
cepte de Llibre d’Artista, citarem diferents ar-
tistes i estructures i ens centrarem en la creació 
dels llibres desplegables en format estrella mòbil, 
acordió i doble acordió. Començarem estam-
pant, decorant i tenyint el nostre propi paper, fent 
servir diferents recursos tècnics com la tècnica 
del paper marbrejat, el collage i la decoració del 
paper amb anilines...Vine a gaudir-ne! (*Activitat 
amb suplement)
Professora: Maria Pujol

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA  

Dijous de 20 a 21.30 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 € 
Descobrirem com funciona una càmera fotogràfi-
ca, i repassarem els recursos bàsics de la fotogra-
fia: il·luminació, composició, o les òptiques a fi de 
poder utilitzar la càmera com a eina i com a mitjà 
d’expressió. Serà un taller dinàmic, amb sortides 
i classes pràctiques, per treure el màxim partit de 
la càmera i divertir-nos fent fotografies. Cal portar 
càmera rèflex o compacta amb mode manual. No 
cal tenir coneixements previs de fotografia.
Professor: Rodrigo Stocco

FOTOGRAFIA PRÀCTICA

Dijous de 10 a 11.30 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Taller pràctic adreçat a tothom que gaudeixi fent 
fotografies en grup i vulgui, alhora, descobrir una 

ciutat increïble. A través de passejades fotogrà-
fiques per diferents barris de Barcelona, apren-
drem a observar el nostre entorn des del punt de 
vista d’un fotògraf.
Professor: Rodrigo Stocco 

L’ART D’EXPLICAR HISTÒRIES: 
INTRODUCCIÓ A LA NARRACIÓ ORAL   

Dimarts de 18.30 a 20 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Aprendrem a explicar un conte amb gràcia i a 
gaudir-ne. Treballarem a partir de la pràctica: 
explicant contes. Analitzarem allò que el rapso-
de fa bé i se cercaran les eines i les tècniques 
que l’ajudin a enriquir la seva història. S’espiarà 
els narradors professionals, per aprendre dels 
mestres, i ens deixarem enriquir per les virtuts 
narratives dels membres del grup.
Professora: Mireia Broca – L’Obrador d’històries

INICIACIÓ A L’ESCRIPTURA CREATIvA

Dimarts de 18.30 a 20 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Ens aproximarem a les bases teòriques i a la 
pràctica de l’escriptura literària. Narrativa, ritme, 
diàleg, la trama, el punt de vista, ... Comença 
a dominar aquests aspectes i, al llarg del curs 
aconseguiràs donar ales a la teva imaginació. 
Comença de zero i va evolucionant al llarg dels 
3 trimestres.
Professora: Carmen Domingo 

INICIACIÓ AL TEATRE   

Dimarts de 20 a 21.30 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
L’espontaneïtat, el joc, la destresa d’expressar-se 
a través del cos i de la paraula teatral, són alguns 
dels elements que treballem en aquest taller on 
l’ambient lúdic és l’ingredient imprescindible. Els 
exercicis individuals, en parelles i en grup ens do-
naran eines potenciadores per la nostra imagina-
ció, autoconfiança en l’exposició en públic alhora 
que afavoreixen el nostre creixement personal i 
la nostra confiança en els altres. Taller adreçat a 
qui desitgi millorar tant les seves capacitats d’ex-
pressió  artística  en  l’escenari  com a qui desitgi 
potenciar la seva comunicació a nivell quotidià.
Professora: Anna Carone

JOCS I TÈCNIQUES AvANÇADES 
D’IMPROvISACIÓ TEATRAL 

Dilluns de 20 a 21.30 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
El moviment, el gest, el silenci, la mirada, la com-
posició harmònica amb la resta d’improvisadors... 
Recursos que donen a l’escena improvisada una 
bellesa coneguda com a “poètica de la improvisa-
ció”, al mateix temps que donen a la nostra vida 
quotidiana recursos per potenciar la personalitat. 
Treballarem l’escolta activa, la capacitat d’acció 
i reacció com a base per les interaccions entre 
personatges i com a recurs personal per la vida 
quotidiana.  Quant a  joc escènic treballarem el 
desenvolupament i l’optimització de personatges 
que creem en la Impro per dirigir-los a la comèdia. 
Aquest taller està adreçat a gent amb experiència 
prèvia en tècniques d’improvisació.
Professora: Anna Carone

MICROESCENES 

Dilluns de 18.30 a 20 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Taller pràctic on es treballen  les diferents fases 
del procés teatral amb l’objectiu d’elaborar dife-
rents càpsules teatrals (petites representacions ) 
de 10 minuts de duració basades en un text i la 
creativitat dels intèrprets. 
Professora: Roser Ferrando

GOSPEL 

Dilluns de 20 a 21.30 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Gaudirem de la nostra veu tot aprenent i prac-
ticant l’estil Gospel, que amb les seves arrels 
afroamericanes ens ofereix àmplies possibilitats 
rítmiques, harmòniques i interpretatives pel cant 

coral, amb un ampli repertori ple d’emoció i 
sentiment.
Professora: Marga Millan

INICIACIÓ A LA COMPOSICIÓ MUSICAL  

Dimecres de 17 a 18.30 h. Del 27 de 
setembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Inventar cançons i petites melodies instrumentals 
no està reservat només als músics professionals. 
Tothom és capaç de crear música i convertir les 
seves idees sonores en petits temes als quals, si 
volem, els podem afegir una lletra. Hi ha moltes 
maneres de fer-ho i no totes requereixen conei-
xements de solfeig i harmonia. En aquest taller 
aprendrem diversos trucs per crear melodies 
i entre tots compondrem una obra musical que 
presentarem en concert en finalitzar el trimestre.
Professora: Marta Vigo

GRUP DE GUITARRES

Dimecres de 18.30 a 20 h. Del 27 de setem-
bre al 13 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Tocarem i cantarem temes populars i d’autor 
que ens serviran per aprendre notes, acords i 
ritmes que ampliaran les nostres habilitats musi-
cals i ens obriran noves possibilitats interpreta-
tives amb la guitarra. Pensat perquè tothom que 
ja sàpiga tocar la guitarra tingui l’oportunitat de 
tocar en grup. El taller acabarà amb un concert 
dels temes treballats a classe. Cal saber llegir 
una partitura a blanques, negres i corxeres i els 
acords bàsics (A, E, D, G, C, D7, G7, B7, F).
Professora: Marta Vigo

GRUP DE CORDES  

Dimecres de 20 a 21.30 h. Del 27 de 
setembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Si ja comences a fer sonar la guitarra, l’ukelele, 
la mandolina, el violí, el contrabaix o qualse-
vol altre instrument acústic de corda, ara tens 
l’oportunitat de tocar en grup. Tots plegats pre-
pararem un petit repertori instrumental i cantat 
que presentarem en forma de concert en finalit-
zar el taller. Cal saber llegir una partitura a blan-
ques, negres i corxeres.
Professora: Marta Vigo

DANSA CLÀSSICA    

Dimarts de 20 a 21.30 h. Del 26 de se-
tembre al 28 de novembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Si quan veus a una ballarina, un tutú o unes 
sabatilles de punta, t’envaeix la malenconia; si 
penses en com t’hauria agradat aprendre ballet, 
però no va poder ser… sempre és bon moment 
per començar. La teva postura serà dreçada i 
alhora relaxada perquè la mantindràs de forma 
natural.  Segueix l’exemple de Sarah Jessica 
Parker o Miranda Kerr. Afina la silueta, millora la 
concentració...A qualsevol edat.
Professora: Carlota Fernández

COMÈDIA MUSICAL    

Dijous de 17 a 18.30 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
La comèdia musical s’arrela en la diversitat del 
món del ball i, per tant, permet expressions molt 
variades. Les coreografies de grans musicals, 
de pel·lícules o d’espectacles poden partir de 
músiques i de balls de procedències culturals 
molt diverses. Tanmateix, les més esteses i po-
pulars prenen, en general, la dansa jazz com a 
base i hi incorporen elements de diferents estils 
de ball. A la comèdia musical es parteix de la 
tècnica corporal i es practiquen passos de ball i 
posicions bàsiques de la citada dansa jazz, però 
també s’incorporen elements d’interpretació. 
Professora: Lali Ribalta

DANSA DEL vENTRE PER 
EMBARASSADES I POST-PART  

Dijous de 12.30 a 14 h. Del 28 de setembre 

al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
La dansa del ventre és un exercici de baix im-
pacte molt recomanable durant el procés d’em-
baràs i post-part. La pràctica durant l’embaràs, 
prepara a la dona físicament i emocionalment 
per a un embaràs i part més fàcil. Ens ajuda a 
millorar la postura corporal, alleujar dolors d’es-
quena i treballar la musculatura del sòl pèlvic. 
En el postpart, ajuda de forma efectiva i respec-
tuosa a que el cos de la dona recuperi la força, 
el to de la musculatura abdominal i sòl pelvià 
d’una manera amable i divertida. Guanyaràs 
confiança i autoestima descobrint tots els bene-
ficis de forma natural i sana. Per unir-te a aquest 
aprenentatge no és necessari tenir experiència 
prèvia en dansa.
Professora: Sara Pi

BALLS DE SALÓ 

Divendres de 20 a 21.30 h. Del 29 de 
setembre al 15 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Vine a  aprendre a ballar el swing, el rock, el vals, 
el bolero i el pasdoble. És imprescindible ins-
criure’s en parella. 
Professor: Francisca Sanahúja

SWING PER A TOTHOM   

Divendres de 17 a 18.30 h. Del 29 de 
setembre al 15 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Benestar de cos i ment a ritme de swing! Belluga 
el cos a ritme del swing, la música que t’aixeca 
l’ànim. Sortiràs de la classe amb un somriure i 
amb el cos renovat de dalt a baix.
Professor: Samuel Gaudó  - Spank the Baby

RITMES TROPICALS

Dimecres de 17 a 18.30 h. Del 27 de 
setembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Chachachà, Merengue, Bachata, rumba, salsa: 
aprèn els passos bàsics i la sensualitat dels 
ritmes tropicals. Grup per a totes les edats, no 
cal parella.
Professor: Ildefons Vilanova 

COUNTRy BÀSIC  

Dimarts de 17 a 18.30 h. Del 26 de se-
tembre al 28 de novembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Ballarem en línia coreografies molt senzilles 
amb música d’estil country. Ens iniciarem en 
aquest estil de ball que s’està popularitzant i en 
el qual es pot gaudir del ball sense necessitat 
de parella. Adreçat a persones sense coneixe-
ments de country. 
Professora: Asun Martínez - ACB

COUNTRy MIG

Dijous de 18.30 a 20 h. el 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 € 
Per continuar aprenent l’estil de ball en línia 
amb música d’estil country. Practicarem balls 
amb Tags i restarts, els més clàssics i aquells 
que s’estan popularitzant a les festes catalanes. 
Adreçat a persones amb coneixements bàsics 
de country (cal haver ballat un any).
Professora: Asun Martínez - ACB

COUNTRy AvANÇAT

Dijous de 20 a 21.30 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 € 
Aprofundirem en el coneixement del ball en línia 
amb coreografies country de certa complexitat. 
Executarem figures amb girs, i combinacions 
de passos i figures a la pista. Realitzarem balls 
frassejats, en línia i contradance. Adreçat a per-
sones amb nivell mig de country.
Professora: Asun Martínez - ACB
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RECURSOS

NOCIONS DE vETERINÀRIA BÀSICA: 
COM CUIDAR LA TEvA MASCOTA   

Dijous de 18.30 a 20 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Tens gos o gat? El vols cuidar millor que ningú? 
Aquest taller et dóna eines per aprendre com 
tenir la teva mascota en òptimes condicions 
de salut. Parlarem d’alimentació, de psicologia 
i comportament, de benestar en general. Val la 
pena esterilitzar-lo? Totes les medicacions són 
vàlides? Si tens preguntes, en aquest taller re-
soldrem els teus dubtes sobre el teu millor amic.
Professora: Sílvia Riu

INICIACIÓ A LA GRAFOLOGIA

Dimecres de 20 a 21.30 h. Del 4 d’octubre 
al 20 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
La grafologia és una ciència que ens permet, a 
través de l’anàlisi de l’escriptura d’una persona, 
poder determinar els trets de la seva personalitat i 
comportament. Mitjançant aquesta tècnica cientí-
fi ca podem conèixer conducta, aptituds i actituds, 
afectivitat, capacitats laborals i professionals, 
comportaments socials, motivacions, voluntat, 
entre d’altres. La fi nalitat pot ser la de l’auto-
coneixement, l’orientació vocacional, l’orientació 
laboral i professional, la selecció de personal, o 
bé el tractament simultani d’algunes difi cultats 
d’aprenentatge o grafo-motores d’un infant. 
Professora: Sara Cervelló

QUÈ ENS DIUEN ELS GESTOS? 
APROXIMACIÓ AL LLENGUATGE 
NO vERBAL

Dissabte de 10 a 12h. Del 21 d’octubre 
al 18 de novembre (5 sess.) Preu: 49,73 €
L’anàlisi del comportament no verbal de l’ésser 
humà és una eina molt útil en moltes tasques i 
àmbits. No només ens comuniquem a través de 
les paraules sinó que fem ús dels gestos i mo-
viments, de la postura, les mirades i expressi-
ons facials... exterioritzem tot allò que pensem i 
sentim sense ser-ne conscients. En aquest taller 
aprendrem les eines necessàries per detectar, 
analitzar i interpretar la comunicació no verbal 
que sorgeix dels processos psicològics interns, 
i a ser conscients (o almenys una mica més) del 
nostre propi comportament no verbal.
Professora: Sara Cervelló

LA FIRA DE LES FLORS

Dijous de 17 a 19 h. Del 28 de setembre 
al 2 de novembre (5 sess.) Preu: 49,73€  
En aquest taller, format per 5 mini-tallers, apren-
dràs a crear els teus propis complements fl o-
rals i donar el toc particular i elegant realitzant 
corones, diademes, corsages i bouttoniers; a 
idear fl ors amb diferents materials, obrint un 
ventall de possibilitats per crear objectes va-
riats i insospitats... (rams, photocalls, anells, 
collarets....); aprendràs a fer tints naturals, es-
tampació natural i elaboració de segells creant 
el teu propi ex-libris amb motius fl orals. I, més 
propers al Nadal, aprendràs a personalitzar la 
teva pròpia decoració nadalenca amb la fl or 
natural com a principal protagonista. (*Activitat 
amb suplement)
Professor/a: Les Marietes paisatgisme

APRÈN A MAQUILLAR-TE   

Dilluns de 20 a 21.30 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Coneixerem millor el nostre rostre, i aprendrem 
a fer ús dels cosmètics de maquillatge amb la 
fi nalitat de potenciar la nostra bellesa natural; 
aprendrem tècniques professionals i les adap-
tarem al nostre dia a dia, realitzarem des d’un 
maquillatge natural, fi ns un maquillatge de festa 
com els que podem veure a les revistes, i ens 
posarem al dia en les últimes tècniques i ten-
dències en maquillatge: com elaborar un bon 
eyeliner, el contouring, uns ulls fumats i fi ns i tot 
tindrem temps per fer un maquillatge sorprenent 
per Halloween! (*Activitat amb suplement).

Professora: Elisabet Postigo

INICIACIÓ AL PATRONATGE 
AMB COSTURA

Dimecres de 17 a 18.30 h. Del 27 de 
setembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
En aquest taller aprendràs patronatge des de 
zero, i confeccionaràs una camisa a la teva 
mida, participant de tot el procés creatiu. Ide-
alment, són desitjables coneixements bàsics de 
cosir a màquina (recte i zig-zag), però si no en 
saps no deixis d’apuntar-te, perquè també es 
treballaran altres tècniques.
Professora: Marisol Saavedra

INICIACIÓ A LA COSTURA A MÀQUINA

Dimecres de 10.30 a 12.30 h. Del 27 de 
setembre al 22 de novembre (8 sess.) 
Preu: 79,57 €
Aprèn mentre cuses! Cosirem a mà i a màquina 
des del primer dia i veurem la utilitat dels conei-
xements adquirits. Els problemes que anem tro-
bant faran que l’aprenentatge sigui signifi catiu i 
desenvoluparem prou recursos per dur a terme 
les tasques bàsiques de manera autònoma en 
poc temps. No cal dur màquina de cosir. Co-
mençarà des de zero.
Professora: Núria Picos

COSTURA A MÀQUINA (NIvELL MIG)

Dijous de 19.30 a 21.30 h. Del 28 de 
setembre al 23 de novembre (8 sess.) 
Preu: 79,57 €
Aprèn mentre cuses! Cosirem a mà i a màquina 
des del primer dia i veurem la utilitat dels conei-
xements adquirits. Els problemes que anem tro-
bant faran que l’aprenentatge sigui signifi catiu i 
desenvoluparem prou recursos per dur a terme 
les tasques bàsiques de manera autònoma en 
poc temps. No cal dur màquina de cosir.
Professora: Núria Picos

LLENGÜES

ALEMANy PER A PRINCIPIANTS  

Dimarts de 17 a 18.30 h. Del 26 de se-
tembre al 28 de novembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Parlem des del principi alemany!   A través de 
diferents dinàmiques divertides aprendrem a 
saludar-nos,  com preguntar el nom i origen d’al-
tres persones, l’alfabet alemany, i com omplir un 
formulari amb informació personal. L’objectiu és 
aprendre i practicar de forma amena, tot diver-
tint-nos. So macht das Lernen Spass!
Professora: Sanaz Afsharzadegan

SPRECHEN SIE DEUTSCH? 
CONvERSA EN ALEMANy   

Dimarts de 18.30 a 20 h. Del 26 de se-
tembre al 28 de novembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
En aquest curs parlarem de festes i celebraci-
ons. Escriurem i llegirem invitacions i aprendrem 
a respondre-les. També aprendrem a felicitar 
per diverses ocasions. L’objectiu és aprendre i 
practicar de forma amena, tot divertint-nos. So 
macht das Lernen Spass! Cal tenir un nivell bà-
sic d’alemany.
Professora: Sanaz Afsharzadegan

ON y vA? FRANCÈS DES DE ZERO 

Divendres de 12.30 a 14 h. Del 29 de 
setembre al 15 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Taller d’iniciació a la llengua francesa destinat a 
debutants. Mitjançant la realització d’exercicis i 
de l’audició de diàlegs, estudiarem el vocabulari 
de la vida quotidiana, el present dels verbs i les 
regles de la gramàtica bàsiques. Comença des 
de zero.
Professor: Pascal Verkest

COMUNIQUEM-NOS EN FRANCÈS

Dimecres de 9.30 a 11 h. Del 27 de se-
tembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Taller destinat a persones que desitgin aprofundir 
en la seva coneixença de la llengua i iniciar-se en 
l’expressió oral en francès. Utilitzarem diversos 
mitjans: exercicis escrits, lectura, documents 
d’àudio o activitats orals. Els participants podran 
millorar les seves competències afavorint una co-
municació més elaborada, estructurada i fl uïda. 
Cal tenir coneixements bàsics de francès.
Professor: Pascal Verkest

ON PARLE FRANÇAIS: CONvERSA EN 
FRANCÈS   

Dijous de 12.30 a 14 h. Del 28 de setembre 
al 14 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 € 
Conversa sobre temes diversos com l’educació, 
la família, les festes i les tradicions, les vacances i 
els viatges, els problemes urbans, la gastronomia, 
la televisió ... A partir d’un document escrit o oral, 
els alumnes són convidats a parlar, donar la seva 
opinió i debatre sobre un tema d’actualitat, de 
cultura o de societat. Cal tenir nivell sufi cient de 
la llengua per mantenir una conversa en francès.
Professor: Pascal Verkest

ITALIANO PER TUTTI: ITALIÀ 
DES DE ZERO

Dimecres de 12.30 a 14 h. Del 27 de se-
tembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Un curs per aprendre italià des d’un enfocament 
comunicatiu i participatiu mitjançant exercicis 
gramaticals, audicions, vídeos i música. Treballa-
rem amb dinàmiques divertides per estimular la 
conversa i fomentar, per part dels participants, 
l’ús parlat i escrit d’estructures gramaticals i  lè-
xic apropiat a diferents situacions. Desenvolupa-
rem la possibilitat de perdre la vergonya de parlar 
en una llengua estrangera davant dels altres. 
Descobrirem junts alguns aspectes interessants 
de la cultura i de la societat italiana.  Comença 
des de zero.
Professora: Anna Carone

vOLARE: CULTURA ITALIANA

Dilluns de 18.30 a 20 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Taller de cultura italiana en italià destinat a gent 
amb un nivell intermedi/avançat de la llengua 
italiana que vulgui ampliar el seu vocabulari, 
comprensió del lèxic específi c, coneixement de 
les frases fetes, potenciar la seva capacitat d’ex-
pressió oral i pronunciació a través de la música. 
Descobrirem mitjançant lectures i conversacions, 
alguns aspectes destacats de la cultura i societat 
italiana; les festes i tradicions, les grans ciutats 
i els petits centres urbans, la moda italiana, els 
festivals de música i de cinema, els premis Nobel 
italians, l’esport, la cuina italiana d’avui. Tot això, 
en una atmosfera agradable i simpàtica.
Professora: Anna Carone

WHAT’S yOUR NAME? 
ANGLÈS DES DE ZERO   

Dimarts de 20 a 21.30 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.). Preu: 74,60 €
Si sempre has volgut aprendre anglès i mai no 
has trobat el moment, ara tens l’opció d’iniciar-te 
en la llengua de Shakespeare, des de zero. El ta-
ller s’adreça a persones que mai no han estudiat 
anglès, o que tenen un coneixement molt bàsic 
de la llengua. 
Professor: Àlex Álvarez

WAKE AND SHAKE! ANGLÈS 
PER PRINCIPIANTS   

Dimecres de 9.30 a 11 h. Del 27 de se-
tembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Adreçat a persones que volen iniciar-se en 
aquesta llengua, o que la van estudiar fa temps 

i ja no la recorden, aprendrem nocions de gra-
màtica bàsiques, vocabulari útil, i millorarem els 
listening skills i la conversa a l’entorn de temes 
variats i quotidians.  Cal tenir coneixements bà-
sics d’anglès, ja que no comença des de zero.
Professora: Verónica Castro

SPEAK UP! ANGLÈS PER TOTHOM 

Dimecres d’11 a 12.30 h. Del 27 de se-
tembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Adreçat a aquelles persones que vulguin apren-
dre i practicar el llenguatge quotidià i ampliar la 
comprensió oral, vocabulari i els coneixements de 
gramàtica a través d’exercicis, cançons, audici-
ons i converses basats en unitats de temàtiques 
diverses. Cal tenir un nivell elementary d’anglès.
Professora: Verónica Castro

EvERyDAy ENGLISH 

Dimecres d’11 a 12.30 h. Del 27 de se-
tembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €. 
Adreçat a aquelles persones que vulguin apren-
dre i practicar el llenguatge quotidià i ampliar la 
seva comprensió oral, el seu vocabulari i els seus 
coneixements de gramàtica a través d’exercicis, 
cançons, vídeos, audicions i jocs de rol basats en 
unitats de temàtiques diverses i pràctiques. Cal 
tenir un nivell intermedi d’anglès. 
Professora: Marina Torres

ANGLÈS A TRAvÉS DE LA MÚSICA  

Dimecres de 18.30 a 20 h. Del 27 de 
setembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Alguna vegada t’has preguntat què diuen els 
Rolling Stones a les seves cançons? En aquest 
taller podràs afi nar els teus listening skills, am-
pliar els coneixements de gramàtica i vocabulari, 
aprendre expressions idiomàtiques i practicar la 
conversa mitjançant cançons de ahir i avui, petits 
textos i entrevistes a personalitats del món de la 
música. Triomfaràs a les nits de karaoke! Cal tenir 
un nivell intermedi d’anglès.
Professora: Verónica Castro

DO yOU SPEAK ENGLISH? CONvERSA 
EN ANGLÈS

Dilluns de 17 a 18.30 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre (10 sess.) Preu: 74,60 €
Si vols practicar l’idioma, ampliar el teu vocabula-
ri i revisar dubtes a través de la conversa, aquest 
és el teu taller. A través de vídeos, presentacions, 
textos i audicions, ens endinsarem en els temes 
de debat i en les expressions de la llengua angle-
sa. Cal tenir un nivell alt de la llengua i ser capaç 
de mantenir una conversa en anglès.
Professora: Marina Torres

COFFEE & ENGLISH CONvERSATION  

Dimecres de 9.30 a 11 h. Del 27 de se-
tembre al 13 de desembre (10 sess.) 
Preu: 74,60 €
Comencem el dia amb un cafè i una xerrada en 
anglès. Cadascú aporta preguntes, inquietuds i 
coneixements. Cal tenir un nivell alt de la llengua 
i ser capaç de mantenir una conversa en anglès.
Professora: Marina Torres

GASTRONOMIA

INICIACIÓ AL TAST DE vINS  

Dilluns de 20 a 21.30 h. Del 2 d’octubre 
al 20 de novembre (8 sess.) Preu: 59,68 €
Aquesta tardor, ens iniciarem en el món del vi 
coneixent la metodologia de fer un tast i apren-
drem la importància de la vinya, les varietats i 
la vinifi cació. Prepararem l’olfacte i el paladar, i 
gaudirem de l’experiència de ser sommeliers. 
(*Activitat amb suplement)
Professor: Paulo G. Huidobro

TAST DE vINS AvANÇAT: 
ELS JOCS DEL vI     

Dimarts de 20 a 21.30 h. Del 26 de setembre 
al 14 de novembre (8 sess.) Preu: 59,68 €  
Ja són aquí els jocs del vi! Una trobada pels amants 
del vi on podreu descobrir tots els secrets enolò-
gics de diferents vins, mitjançant l’ús dels sentits. 
Vista, olfacte i gust seran els teus companys de joc; 
ningú guanya ni perd, només s’aprèn. Vine i posa’t 
a prova, t’hi esperem! (*Activitat amb suplement)
Professor: Sergi Sevillano

ELS FONAMENTS DE LA CUINA

Divendres de 14 a 16 h. Del 29 de setembre 
al 17 de novembre (7 sess.) Preu: 69,62 €  
Introducció a la cuina i a les seves tècniques, mit-
jançant la pràctica, cuinant receptes de tardor sen-
zilles i saboroses, utilitzant també ingredients de 
fusió i treballant les presentacions perquè siguin el 
més atractives possible. (*Activitat amb suplement)
Professora: Muntsa Holgado

LA CUINA DEL XEF 

Dijous de 19.30 a 21.30 h. Del 28 de setembre 
al 16 de novembre (7 sess.) Preu: 69,62 €   
Taller destinat a bons gourmets amb inquietuds 
gastronòmiques i amb ganes constants de sor-
prendre amb plats originals. T’ensenyarem trucs 
de restaurant, des de triar la matèria primera, fi ns 
a la presentació a taula dels plats, passant per la 
manipulació dels ingredients, diferents tipus de 
coccions i punts adequats dels aliments. Tot amb 
receptes pensades pel xef per l’ocasió! (*Activitat 
amb suplement)
Professor: Diego Molina

CUINA DE TEMPORADA: TARDOR     

Dimecres de 14.15 a 16.15 h. Del 27 de setem-
bre al 15 de novembre (7 sess.) Preu: 69,62 €
Aprendrem totes les tècniques que necessitem 
per assolir grans resultats a la cuina. Cuinarem 
amb els productes de la tardor i aprendrem a fer 
una bona preparació dels aliments, talls, trucs de 
cuina, metodologia de treball, presentació fi nal 
dels plats... Mai cuinar pel dia a dia et resultarà 
tan pràctic i divertit! (*Activitat amb suplement)
Professor: Diego Molina

CUINA DE NADAL 

Dimecres de 14.15 a 16.15 h. Del 22 de 
novembre al 20 de desembre (4 sess.) 
Preu: 39,78 €
Arriben dates signifi catives com el Nadal, Sant 
Esteve, Cap d’Any i Reis i com cada any ens tro-
bem amb els mals de cap de decidir què farem 
per quedar bé amb els nostres convidats. Apro-
pa’t a aquest taller on atenyerem tota la cuina de 
Nadal i t’ensenyarem diversos àpats ben origi-
nals: entrants calents i freds, plats principals de 
carn, peix, marisc i postres espectaculars perquè 
aquests nadals sorprenguis tothom amb recep-
tes originals i molt vistoses. No t’ho pots perdre!  
(*Activitat amb suplement)
Professor: Diego Molina

CASSOLES TRADICIONALS  

Dilluns de 19.30 a 21.30 h. Del 2 d’octubre 
al 13 de novembre (7 sess.) Preu: 69,62 €
Baixen les temperatures i passem més hores 
a casa,  és l’època ideal pels xup-xups. Vine a 
aprendre a cuinar fricandó amb bolets, mandon-
guilles amb sípia, fi deus a la cassola, escudella 
barrejada, patates amb bacallà, risotto, pollastre 
amb escamarlans, tot de plats per gaudir del can-
vi d’estació. (*Activitat amb suplement).
Professor: Pepe Petrus

CANELONS DIFERENTS   

Dijous de 19.30 a 21.30 h. Del 23 de novem-
bre al 21 de desembre (4 sess.) Preu: 39,78 €
Donem la volta als tradicionals canelons de carn de 
Sant Esteve amb aquest taller especial de canelons  
on farem diverses receptes amb originals farcits  i 
beixamels enriquides amb ingredients gourmet 

com el foie, el confi t d’ànec o la brandada de ba-
callà i diferents pastes que ens serviran per  crear 
espectaculars canelons. (*Activitat amb suplement)
Professor: Diego Molina

HISTÒRIA DE LA CUINA: ELS ROMANS

Dimecres de 17.30 a 19.30 h. Del 22 de 
novembre al 20 de desembre (4 sess.) 
Preu: 39,78 € 
Introducció a la civilització romana a través de 
la seva cuina i l’empremta que van deixar a Bar-
celona. Aprendrem la seva manera de viure, els 
seus costums i ens endinsarem en la seva gas-
tronomia. Prepararem plats similars a aquells que 
els patricis barcelonins van poder gaudir fa 2.000 
anys i descobrirem les arrels del patrimoni gas-
tronòmic català. (*Activitat amb suplement).
Professora: Muntsa Holgado

RECORREGUT PER LA 
GASTRONOMIA ESPANyOLA   

Dijous de 17.30 a 19.30 h. Del 28 de setembre 
al 16 de novembre (7 sess.) Preu: 69,62 €
La cuina espanyola té un gran renom a nivell in-
ternacional gràcies a la seva gran varietat i diver-
sitat de productes. En aquest taller t’ensenyarem 
les grans receptes que la conformen. Des de la 
cuina catalana amb els mars i muntanya de Gi-
rona o els arrossos valencians, a receptes de la 
cuina basca com el bacallà al pil pil o els pinxets 
bascos o una genuïna empanada gallega sense 
oblidar-nos de la cuina de les illes Balears i Canà-
ries, la cuina asturiana o la del sud. Un taller únic 
i especial! (*Activitat amb suplement)
Professor:  Diego Molina

CUINA DE LA MEDITERRÀNIA  

Dijous de 14 a 16 h. Del 28 de setembre 
al 16 de novembre (7 sess.) Preu: 69,62 €
Tenim la sort de ser uns dels països banyats pel 
mediterrani i ho hem d’aprofi tar. Amb tot el que ens 
regala la dieta mediterrània, com són les verdures, 
les llegums, els cereals, el pa i l’oli d’oliva prepara-
rem plats de diferents zones, com ara d’Itàlia, de 
Tunísia, d’Algèria, de Grècia, de Turquia, també de 
les Balears i Catalunya. (*Activitat amb suplement)
Professora: Aina Mir

CUINA TRADICIONAL JAPONESA   

Divendres de 18 a 20 h. Del 29 de setembre 
al 17 de novembre (7 sess.) preu: 69,62 €
Aprendrem a cuinar els plats típics de la gastro-
nomia japonesa. Actualment podem trobar pro-
ductes orientals a moltes botigues de Barcelona. 
En aquest curs, aprendràs com treure’n el màxim 
profi t, i assaboriràs les verdures i els bolets de la 
tardor. (*Activitat amb suplement)
Professora: Miho Miyata.

DOLÇOS JAPONESOS

Divendres de 18 a 20 h. Del 24 de novembre 
al 22 de desembre (4 sess.) preu: 39,78 € 
Al Japó es cuinen molts dolços tradicionals que te-
nen com a base la mongeta anomenada azuki. En 
aquest taller monogràfi c aprendrem com preparar la 
pasta d’azuki i cuinarem dolços tradicionals i d’últi-
ma moda, que després podràs preparar a casa teva: 
Daifuku, Dorayaki, ...(*Activitat amb suplement)
Professora: Miho Miyata

EL CURRI: TOT UN MÓN PER DESCOBRIR   

Dilluns de 17 a 19 h. Del 2 d’octubre al 13 
de novembre (7 sess.) preu: 69,62 €
Aprendrem les diferents combinacions d’espèci-
es que fan del curri un ingredient únic i especta-
cular, amb un viatge pel nord i el sud de l’Índia, 
Tailàndia, Àfrica, el Carib, ... No t’ho pots perdre !  
(*Activitat amb suplement)
Professora: Muntsa Holgado

CUINA ANTI-AGING  

Dimecres de 19.30 a 21.30 h. Del 27 de 
setembre al 15 de novembre (7 sess.) 
preu: 69,62 €

L’alimentació juga un paper fonamental per tal de 
mantenir-se en forma i aconseguir una vida llar-
ga i sana. Com frenar l´envelliment a través dels 
aliments? Quins són més antioxidants? Com hem 
de fer la llista de la compra? Elaborarem receptes 
que a més de cuidar-nos per dins i per fora, ens 
faran gaudir a l´hora de menjar. (*Activitat amb 
suplement).
Professora: Ester Alemany

ATREvEIX-TE AMB LES ALGUES!   

Dimecres de 19.30 a 21.30 h. del 22 de 
novembre al 20 de desembre (4 sess.) 
preu: 39,78 €
Les algues són una font excepcional 
d´oligoelements, vitamines, minerals i ens ajuden 
a depurar l´organisme. Vols saber quins tipus hi 
ha, com preparar-les i cuinar-les per aprofi tar to-
tes les seves virtuts i gustos i elaborar plats salu-
dables alhora que saborosos i originals? Sabrem 
on comprar-les i quines són més adients per a 
cada plat, també quins sabors i textures ens po-
den oferir.  (*Activitat amb suplement).
Professora: Ester Alemany

TALLERS EN FAMÍLIA

ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A NADONS 

Dimarts de 10 a 11 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 49,73 €
Utilitzarem la música com a eina de comunica-
ció amb els nadons, despertant la seva curiositat 
amb diferents instruments de percussió, campa-
nes i altres instruments fàcils d’agafar. Apren-
drem cançons tradicionals i actuals per utilitzar 
després a casa. (Adreçat a adults amb nadons 
de 2 a 12 mesos)
Professora: Cristina Alier

MÚSICA PER ALS MÉS PETITS 

Dimarts d’11 a 12 h. Del 26 de setembre 
al 28 de novembre (10 sess.) Preu: 49,73 €
Professora: Cristina Alier
Divendres de 10 a 11 h        Del 29 de setembre 
al 15 de desembre (10 sess.) Preu: 49,73 €
Professora: Ana Francesca Salcedo
Taller familiar en què a través de jocs, cançons 
i activitats anem introduint la música en la vida 
dels infants. La música ens ajuda a relacio-
nar-nos, a compartir, a jugar. Potencia la concen-
tració, la memòria, el ritme, la coordinació. (Adre-
çat a adults amb infants d’1 a 3 anys).

FEM SOROLL! PERCUSSIÓ PER INFANTS  

Dissabte de 10.30 a 12.30 h. Del 30 de se-
tembre al 25 de novembre (8 sess.) Preu: 
79,57 €  
Aquesta activitat pretén acostar la percussió als 
infants en edat escolar amb l’objectiu fi nal de for-
mar un grup de percussió que pugui participar en 
trobades o actuar en les festes del barri. L’activi-
tat que proposem segueix els valors de la cultura 
popular i els uneix amb tots els que la música pot 
aportar al correcte desenvolupament de l’infant. 
(Adreçat a infants d’entre 5 i 12 anys acompa-
nyats per un adult). 
Professor: Uri Soler – Sol Re Percussió

ITINERARIS

Els dissabtes, de 10 a 13 h, a excepció de “Visita 
a la Generalitat de Catalunya i el seu entorn”, que 
es farà d’11 a 14 h, i “De fortalesa a pulmó: el parc 
de la Ciutadella”, que tindrà lloc un divendres, de 
18 a 21 h. Preu: 14,92 €. Places limitades.

ITINERARIS TEMÀTICS

LA BARCELONA DE “vIDA PRIvADA” 
DE JOSEP MARIA DE SAGARRA

Dissabte 14 d’octubre

Un recorregut pels escenaris de la novel·la Vida 
privada de Josep Maria de Sagarra per conèixer 
aspectes de la biografi a de l’autor i d’una èpo-
ca d’efervescència social, política i cultural de la 
ciutat i del país. Les paraules de Sagarra són una 
invitació a viatjar a la Barcelona antiga, canalla 
i burgesa de principis del segle XX, tot visitant 
espais com la plaça de les Beates, la Plaça de 
Sant Jaume o la Plaça Reial.
Professora: Maria Nunes

vISITA A LA GENERALITAT DE 
CATALUNyA I EL SEU ENTORN

Dissabte 21 d’octubre d’11 a 14 h
Visitarem un espai emblemàtic de la ciutat per 
acostar-nos a la seva història i funció actual. 
També descobrirem els secrets d’alguns espais 
amagats del barri Gòtic, com la basílica de Sant 
Just i Pastor, un indret desconegut i fascinant del 
barri antic. Passejarem pels seus carrerons tot 
descobrint-ne els vestigis medievals, mentre es-
coltem les històries apassionants i curioses que 
s’amaguen rere les seves pedres.
Professora: Alba Casaramona

EL CALL: LA QÜESTIÓ JUEvA A LA 
BARCELONA MEDIEvAL

Dissabte 4 de novembre
Entre tots els espais que conformen el barri gòtic 
de Barcelona, el call de la ciutat és avui encara 
un territori per explorar. Les últimes excavacions 
al carrer de la Fruita han aportat noves informa-
cions sobre una de les comunitats més rellevants 
de la Barchinona medieval, la jueva, coneguda 
en aquells temps com la “bossa e tresor del rei”. 
Professorat: Androna Cultura

vISITA A LA COLÒNIA GÜELL 

Dissabte 4 de novembre
Amb aquest itinerari descobrirem com vivien els 
treballadors d’una de les colònies tèxtils més em-
blemàtiques de Catalunya: la Colònia Güell. Pas-
sejarem pels seus carrers tot admirant els seus 
singulars edifi cis modernistes alhora que evo-
quem les històries dels seus habitants. L’entrada 
a la cripta corre a compte de l’alumnat.
Professora: Alba Casaramona

ELS PAGESOS DEL RAvAL

Dissabte 11 de novembre
Durant molts segles, el Raval va ser un indret als 
afores de Barcelona. Era un espai emmurallat però 
despoblat, prop de la ciutat però ple de camps i 
horts. En aquesta ruta coneixerem el passat rural 
del barri i la història d’alguns dels seus primers ha-
bitants, els pagesos i hortolans del Raval. 
Professor: Pere Cowley

GRÀCIA I EL MÓN DE L’ESPECTACLE 

Dissabte 18 de novembre
Passejarem pel nucli històric de Gràcia per recupe-
rar l’essència d’alguns dels espais més representa-
tius del món de l’espectacle des del segle XIX. Veu-
rem els seus vincles amb antigues entitats com el 
Centre Moral i Instructiu de Gràcia, el Cercle Catòlic 
o la Cooperativa de Teixidors a Mà (El Teatreneu). 
Professora: Carolina Chifoni

DE FORTALESA A PULMÓ: EL PARC DE 
LA CIUTADELLA

Divendres 24 de de novembre de 18 a 21 h
Una passejada per descobrir els racons, monu-
ments i edifi cis més destacats de la Ciutadella i la 
seva història. Des dels seus orígens com a forta-
lesa militar construïda sobre un dels sectors del 
barri de la Ribera, fi ns a esdevenir un dels parcs 
més estimats i importants a la ciutat.
Professor: Oleguer Biete - Fent història

ELS JARDINS SAGRATS DE CELESTÍ 
BARALLAT

Dissabte 25 de novembre
Passejarem pels Jardins de Laribal, al parc de 

Montjuïc per endinsar-nos en els coneixements 
botànics, simbòlics i etnogràfi cs de Celestí Ba-
rallat, creador del tractat Principis de Botànica 
Funerària de Celestí Barallat. Uns jardins de gran 
valor històric, innovadors i originals a la Barce-
lona del s. XX són el marc idoni per donar a co-
nèixer l’obra d’aquest advocat i erudit barceloní. 
Professores: Victòria Medina i Lourdes Roca - Tròpic 
de Capricorni. Eix de Divulgació Científi ca i Cultural

L’ESTIUEIG A LA vILA DE SARRIÀ   

Dissabte 16 de desembre
La vila de Sarrià va ser el lloc escollit per l’estiueig 
de moltes de les famílies de la burgesia catalana i 
fou la darrera en annexionar-se a Barcelona. Passe-
jar pel nucli antic de la vila és com fer un viatge en 
el temps. Parlarem de sants i santes, de torretes i 
jardins i explicarem la vida d’alguns dels escriptors 
més coneguts que van viure el Sarrià de fa cent anys.
Professorat: Insòlitbarcelona

L’EIXAMPLE TÈXTIL 

Dissabte 16 de desembre
Descobrirem la història de la indústria tèxtil de la 
Dreta de l’Eixample. Passejarem per les cases i 
despatxos on van viure i treballar alguns del prin-
cipals propietaris de les empreses d’aquest sector 
tan important. Són arquitectures esplèndides, en-
quibides dins la trama urbana de l’Eixample amb 
arquitectes com Elies Rogent, Enric Sagnier, Juli 
Balletvell, Antoni Gaudí o Francesc Berenguer.
Professora: Carolina Chifoni

ITINERARIS DE CIUTAT

CIUTAT vELLA I LES SEvES LLEGENDES

Dissabte 7 d’octubre
Passejarem pel barri de la Ribera, el barri Gòtic i 
el Raval i descobrirem les llegendes i les històries 
més sorprenents, tristes, terrorífi ques, amoroses, 
divertides i misterioses que s’hi amaguen.
Professora: Diana Llobet - Nostàlgia de Barcelona

TOT BAIXANT PER L’AvINGUDA TIBIDABO

Dissabte 28 d’octubre
Torre a torre, casa a casa, recuperarem la història 
del projecte de ciutat-jardí de Societat Anònima 
del Tibidabo per part de l’alta burgesia barcelo-
nina, lligada a la proposta arquitectònica d’Enric 
Sagnier. Veurem algunes de les cases més repre-
sentatives d’aquesta avinguda com les de Manu-
el Arnús, Francesc Sert o Salvador Andreu.
Professora: Carolina Chifoni

L’ENCANT DE SANT ANDREU

Dissabte 28 d’octubre
Sant Andreu, amb mil anys d’història al seu dar-
rere, va passar de ser un nucli rural i important 
lloc de pas d’entrada i sortida de Barcelona a 
transformar-se en un centre industrial. Aquest 
fet va marcar el poble, i posterior barri de Barce-
lona, per sempre. Veurem alguns dels seus ves-
tigis, vivendes de caire obrer o burgès, la seva 
església o el mercat, entre d’altres. 
Professor: Oleguer Biete - Fent història

FORT PIENC: D’ARC DE TRIOMF A 
CARRER MARINA

Dissabte 11 de novembre
Passejarem per un dels barris més desconeguts 
pels barcelonins. Dins la trama urbana de la 
Dreta de l’Eixample, s’aixeca aquest barri al vol-
tant de l’antiga fortalesa del Fort Pius i la traça 
de l’antiga Carretera de Ribes. Un barri marcat 
per la presència d’antigues fàbriques, com la 
Sandaru, l’antiga seu de la Hidroelèctrica i per 
l’Estació del Nord que conviuen amb arquitec-
tures contemporànies com el centre cívic, la 
biblioteca i el mercat del Fort Pienc.
Professora: Carolina Chifoni

ELS ORÍGENS DE POBLENOU

Dissabte 18 de novembre
En aquesta ruta recorrerem el Poblenou per 

descobrir l’origen del barri. Descobrirem com 
aquesta antiga zona d’aiguamolls, camps de 
pastures, masies i prats d’indianes, d’hostals 
i de pescadors, es va acabar convertint en el 
centre industrial més important de la ciutat. 
Professor: Pere Cowley

BARCELONA SINGULAR: RACONS DES-   
CONEGUTS DEL BARRI DE POBLET 

Dissabte 25 de novembre
Us proposem redescobrir un barri dins l’antic 
municipi de Sant Martí de Provençals, anterior 
a la construcció del temple de la Sagrada Fa-
mília. Veurem passatges sorprenents i vestigis 
industrials, que conviuen amb els visitants de la 
basílica, però també amb comerços de tota la 
vida; veïns estrafolaris, col·leccions privades in-
imaginables o meravelles arquitectòniques que 
sovint passen desapercebudes. 
Professor: Marc Piquer

DE MERCAT A MERCAT: DE LA 
BOQUERIA A SANTA CATERINA

Dissabte 2 de desembre
Un viatge a través dels sentits. Des del Mercat 
de la Boqueria fi ns al mercat de Santa Caterina 
passejarem per la Barcelona més antiga tot par-
lant de gastronomia i d’història, un itinerari entre 
dos dels espais més representatius del centre 
de la ciutat.
Professorat: Insòlitbarcelona

LA BARCELONETA: LA BARCELONA 
SALADA 

Dissabte 2 de desembre
Un itinerari per un dels paisatges més icònics de 
la ciutat, la seva façana marítima i el barri de la 
Barceloneta. Interpretarem Barcelona des de la 
seva costa per tal de veure la relació que la urbs 
ha mantingut amb les seves platges. Mostrarem 
les diferents intervencions que s’han realitzat a 
primera línia de mar, des del port del segle XV 
fi ns a la construcció i evolució del barri de la 
Barceloneta. 
Professorat: Androna Cultura

ITINERARIS DE NATURA

ITINERARI DE SITGES A vILANOvA

Dissabte 7 d’octubre
Des de l’estació de Sitges, tot seguint la ruta 
del GR-92, farem un recorregut que ens portarà 
fi ns a Vilanova. Al llarg de l’itinerari passarem 
per una costa plena de petites cales amagades 
i racons deserts fi ns arribar a la platja del Far de 
Vilanova. Difi cultat baixa.
Professor: Miquel Carandell - Històries de Ciència

DE PREMIÀ DE MAR AL POBLAT 
IBÈRIC DE LA CADIRA DEL BISBE I 
SANT MATEU 

Dissabte 14 d’octubre
Caminada circular amb cert pendent que va 
des de l’estació de Premià de Mar travessant 
aquest poble i també Premià de Dalt fi ns arribar 
al poblat ibèric de la Cadira del Bisbe. Després 
de contemplar les vistes del Maresme, continu-
arem pels boscos de la Serralada Litoral fi ns a 
l’ermita de Sant Mateu. Difi cultat baixa-mitjana.
Professor: Miquel Carandell - Històries de Ciència

LES FONTS I EL CASINO DE 
L’ARRABASSADA 

Dissabte 4 de novembre
Des de Vallvidrera vorejarem la Torre de Collse-
rola per dirigir-nos a la Font d’en Canet i el Coll 
de la Vinassa fi ns a arribar a les fonts de Can 
Ribes i de l’Arrabassada. Un indret de natura 
exuberant on podrem descobrir les ruïnes del 
Casino, les seves llegendes i curiositats. Difi cul-
tat mitjana.
Professor: Joan Solé - Roada


